Πληροφορίες για την προστασία προσωπικών δεδομένων για δυνατότητες εγκατάστασης
Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων του Windows 7 Service Pack 1 (SP1) για δυνατότητες εγκατάστασης
Η Microsoft δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα, παρέχοντας λογισμικό που προσφέρει τις επιδόσεις, την ισχύ και την άνεση που θέλετε στον προσωπικό σας υπολογιστή. Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων εξηγεί τις πρακτικές συλλογής και χρήσης δεδομένων που εφαρμόζουν ορισμένες δυνατότητες που επηρεάζουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων ("Δυνατότητες εγκατάστασης") και τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε, ενώ εγκαθιστάτε και ρυθμίζετε το Windows 7 SP1 ("Windows 7"): Ενεργοποίηση, Ανάκτηση πληροφοριών για συσκευές, Υπηρεσία αναφοράς σφαλμάτων της Microsoft, Φίλτρο SmartScreen, Υπηρεσίες ενημέρωσης, Πρόγραμμα βελτίωσης εμπειρίας πελατών των Windows, Windows Defender και Βοήθεια και Υποστήριξη των Windows.
Με τη συγκατάθεσή σας, αυτές οι δυνατότητες ενδέχεται να στέλνουν πληροφορίες προς και από το Internet όταν εγκαθιστάτε και ρυθμίζετε τα Windows 7. Αυτή η αποκάλυψη πληροφοριών εστιάζει στις δυνατότητες ρύθμισης και εγκατάστασης των Windows 7 που επικοινωνούν με το Internet. Δεν ισχύουν για άλλες τοποθεσίες, προϊόντα ή υπηρεσίες της Microsoft με ή χωρίς σύνδεση.
Οι διαχειριστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πολιτική ομάδας για να τροποποιήσουν πολλές από τις ρυθμίσεις για τις δυνατότητες που περιγράφονται παρακάτω. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές συλλογής και χρήσης δεδομένων των Windows 7 και για τον τρόπο με τον οποίο οι διαχειριστές μπορούν να ελέγχουν αυτές τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στη λευκή βίβλο, στη διεύθυνση:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148050
Βλέπετε αυτήν τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, επειδή ενδεχομένως να μην έχετε πρόσβαση στο Internet κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης των Windows 7. Για μια πιο ολοκληρωμένη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων για αυτό το λογισμικό, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων των Windows 7 στη διεύθυνση:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104288
Συλλογή και χρήση των πληροφοριών σας
Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς θα χρησιμοποιηθούν από τη Microsoft και τις θυγατρικές που ελέγχει για να ενεργοποιήσουν τις δυνατότητες που χρησιμοποιείτε και να παρέχουν τις υπηρεσίες ή να εκτελούν τις συναλλαγές που έχετε ζητήσει ή εξουσιοδοτήσει. Επίσης, οι πληροφορίες ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση και τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft.
Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρούσα δήλωση, οι προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε δεν θα μεταφέρονται σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Περιστασιακά, προσλαμβάνουμε άλλες εταιρείες οι οποίες παρέχουν περιορισμένες υπηρεσίες για λογαριασμό μας, όπως την εκτέλεση στατιστικής ανάλυσης. Σε αυτές τις εταιρείες θα παρέχουμε μόνο τις προσωπικές πληροφορίες που χρειάζονται προκειμένου να διεκπεραιώσουν την υπηρεσία τους και δεν θα επιτρέπεται η χρήση αυτών των πληροφοριών για κανέναν άλλο σκοπό.
Η Microsoft μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση ή να αποκαλύψει πληροφορίες που σας αφορούν, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου των επικοινωνιών σας, προκειμένου: (α) να συμμορφωθεί προς τη νομοθεσία ή να ανταποκριθεί σε νομικά αιτήματα ή νομικές διαδικασίες, (β) να προστατεύσει τα δικαιώματα ή την πνευματική ιδιοκτησία της Microsoft ή των πελατών μας, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των συμφωνιών ή των πολιτικών μας που διέπουν τη χρήση του λογισμικού, ή (γ) να ενεργήσει καλή τη πίστη ότι μια τέτοια πρόσβαση ή αποκάλυψη πληροφοριών είναι απαραίτητη για την προστασία της προσωπικής ασφάλειας των εργαζομένων, των πελατών ή του κοινού της Microsoft.
Οι πληροφορίες που συλλέγονται από ή αποστέλλονται στη Microsoft από τα Windows 7 ενδέχεται να αποθηκεύονται ή να υπόκεινται σε επεξεργασία στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στην οποία η Microsoft, οι θυγατρικές της ή οι υπηρεσίες παροχής διατηρούν εγκαταστάσεις. Η Microsoft συμμορφώνεται με το πλαίσιο ασφαλούς λιμένα όπως αυτό ορίζεται από το Υπουργείο Εμπορίου των Η.Π.Α., σχετικά με τη συλλογή, χρήση και διατήρηση δεδομένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Συλλογή και χρήση των πληροφοριών που αφορούν τον υπολογιστή σας
Όταν χρησιμοποιείτε λογισμικό με δυνατότητες με σύνδεση στο Internet, οι πληροφορίες που αφορούν τον υπολογιστή σας ("τυπικές πληροφορίες υπολογιστή") αποστέλλονται στις τοποθεσίες Web που επισκέπτεστε και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε. Οι τυπικές πληροφορίες υπολογιστή συνήθως περιλαμβάνουν πληροφορίες, όπως τη διεύθυνση IP, την έκδοση του λειτουργικού συστήματος, την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, τις τοπικές ρυθμίσεις και τις ρυθμίσεις γλώσσας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί επίσης να περιλαμβάνει ένα αναγνωριστικό υλικού, το οποίο δηλώνει τον κατασκευαστή, το όνομα και την έκδοση της συσκευής. Εάν μια συγκεκριμένη δυνατότητα ή υπηρεσία στείλει πληροφορίες στη Microsoft, θα σταλούν επίσης τυπικές πληροφορίες υπολογιστή.
Οι λεπτομέρειες προστασίας προσωπικών δεδομένων για κάθε δυνατότητα εγκατάστασης, λογισμικό ή υπηρεσία των Windows 7 που περιλαμβάνονται στις συμπληρωματικές πληροφορίες προστασίας προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται παρακάτω, περιγράφουν τις πρόσθετες πληροφορίες που συλλέγονται και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται.
Ασφάλεια των πληροφοριών σας
Η Microsoft δεσμεύεται να βοηθήσει στην προστασία της ασφάλειας των πληροφοριών σας. Χρησιμοποιούμε διάφορες τεχνολογίες και διαδικασίες ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών σας στοιχείων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή αποκάλυψη. Για παράδειγμα, αποθηκεύουμε τις πληροφορίες που παρέχετε σε συστήματα υπολογιστών με περιορισμένη πρόσβαση, τα οποία βρίσκονται σε ελεγχόμενες εγκαταστάσεις. Όταν μεταδίδουμε εμπιστευτικές πληροφορίες (όπως τον αριθμό ή τον κωδικό πρόσβασης της πιστωτικής σας κάρτας) μέσω Internet, τις προστατεύουμε μέσω κρυπτογράφησης, για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο επιπέδου ασφαλών υποδοχών (SSL).
Για περισσότερες πληροφορίες
Η Microsoft καλωσορίζει τα σχόλιά σας σχετικά με την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων ή πιστεύετε ότι δεν έχει τηρηθεί από την πλευρά μας, επικοινωνήστε μαζί μας υποβάλλοντας τις ερωτήσεις σας ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
http://go.microsoft.com/?LinkId=9634754
Ή μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση:
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Δυνατότητες εγκατάστασης
Ενεργοποίηση
Τι κάνει αυτή η δυνατότητα
Η ενεργοποίηση συμβάλλει στη μείωση της πλαστογράφησης λογισμικού, γεγονός που βοηθάει να διασφαλιστεί ότι οι πελάτες της Microsoft λαμβάνουν την ποιότητα λογισμικού που περιμένουν. Εφόσον το λογισμικό σας είναι ενεργοποιημένο, ένας συγκεκριμένος αριθμός-κλειδί προϊόντος συσχετίζεται με τον υπολογιστή (το υλικό) στον οποίο είναι εγκατεστημένο το λογισμικό σας. Αυτή η συσχέτιση εμποδίζει τη χρήση του αριθμού-κλειδιού προϊόντος για την ενεργοποίηση του ίδιου αντιγράφου του λογισμικού σε πολλούς υπολογιστές. Ορισμένες αλλαγές στα στοιχεία του υπολογιστή σας ή στο λογισμικό ενδέχεται να απαιτούν την επανενεργοποίηση του λογισμικού.
Πληροφορίες που συλλέγονται, υπόκεινται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται
Κατά την ενεργοποίηση, αποστέλλονται στη Microsoft πληροφορίες που αφορούν τον αριθμό-κλειδί του προϊόντος, όπως:
*	Ο κωδικός προϊόντος της Microsoft, ο οποίος είναι ένας πενταψήφιος κωδικός που ταυτοποιεί το προϊόν των Windows 7 που ενεργοποιείτε.
*	Ένα αναγνωριστικό καναλιού ή ένας κωδικός τοποθεσίας, που ταυτοποιεί την τοποθεσία απόκτησης του προϊόντος των Windows 7. Για παράδειγμα, αναγνωρίζει εάν το προϊόν που πωλήθηκε σε κατάστημα λιανικής, είναι αντίγραφο αξιολόγησης, εάν υπόκειται σε πρόγραμμα πολλαπλών αδειών χρήσης (volume licensing), εάν ήταν προεγκατεστημένο από τον κατασκευαστή του υπολογιστή και ούτω καθεξής.
*	Η ημερομηνία εγκατάστασης.
*	Πληροφορίες που βοηθούν ώστε να επιβεβαιωθεί ότι οι πληροφορίες αριθμού-κλειδιού του προϊόντος δεν έχουν τροποποιηθεί.
Εάν παραχωρήσετε άδεια χρήσης για τα Windows 7 βάσει συνδρομής, θα αποσταλούν επίσης πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της συνδρομής σας.
Η ενεργοποίηση αποστέλλει επίσης στη Microsoft έναν αριθμό που δημιουργείται από τη ρύθμιση παραμέτρων του υλικού του υπολογιστή. Ο αριθμός δεν αντιπροσωπεύει προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες που αφορούν το λογισμικό. Επίσης, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσδιοριστεί η μάρκα ή το μοντέλο του υπολογιστή και δεν είναι δυνατό να υπολογιστεί για να προσδιοριστούν οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας. Σε συνδυασμό με τις τυπικές πληροφορίες υπολογιστή, συλλέγονται και ορισμένες πρόσθετες ρυθμίσεις γλώσσας.
Χρήση των πληροφοριών
Η Microsoft χρησιμοποιεί τις πληροφορίες για να επιβεβαιώσει αφενός ότι έχετε ένα αντίγραφο του λογισμικού με άδεια χρήσης και αφετέρου ότι έχετε δικαίωμα να λάβετε ορισμένα προγράμματα υποστήριξης. Επίσης, οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται για στατιστική ανάλυση. Η Microsoft δεν χρησιμοποιεί τις πληροφορίες για τον προσδιορισμό της ταυτότητάς σας ή για να έρθει σε επαφή μαζί σας.
Επιλογή και έλεγχος
Η ενεργοποίηση είναι υποχρεωτική και πρέπει να ολοκληρωθεί εντός μιας προκαθορισμένης περιόδου χάρητος. Εάν επιλέξετε να μην ενεργοποιήσετε το λογισμικό, δεν μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε μετά τη λήξη της περιόδου χάρητος. Εάν δεν διαθέτετε μια έγκυρη άδεια χρήσης για το λογισμικό, δεν θα μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα Windows.
Ανάκτηση πληροφοριών για συσκευές
Τι κάνει αυτή η δυνατότητα
Η ανάκτηση πληροφοριών για συσκευές λαμβάνει πληροφορίες από τη Microsoft σχετικά με τις συσκευές υλικού, όπως τον κατασκευαστή, την περιγραφή και μια εικόνα της συσκευής και, στη συνέχεια, τις εμφανίζει σε εσάς.
Πληροφορίες που συλλέγονται, υπόκεινται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται
Προκειμένου να ανακτήσετε σχετικές πληροφορίες συσκευών, αυτή η δυνατότητα στέλνει δεδομένα στη Microsoft, συμπεριλαμβανομένου του αναγνωριστικού συσκευής (για παράδειγμα, το αναγνωριστικό λογισμικού ή το αναγνωριστικό μοντέλου της συσκευής που χρησιμοποιείτε), τις τοπικές ρυθμίσεις σας και την ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης των πληροφοριών της συσκευής. Οι πληροφορίες της συσκευής που λαμβάνονται στον υπολογιστή σας ενδεχομένως να περιλαμβάνουν το όνομα του μοντέλου, μια περιγραφή, ένα λογότυπο του κατασκευαστή της συσκευής και εργασίες που σχετίζονται με τη συσκευή.
Χρήση των πληροφοριών
Οι πληροφορίες που συλλέγονται χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν στη λήψη σχετικών πληροφοριών της συσκευής. Δεν αποστέλλονται πληροφορίες για την αναγνώριση ή την επικοινωνία μαζί σας.
Επιλογή και έλεγχος
Εάν επιλέξετε τις προτεινόμενες ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια της ρύθμισης των Windows 7, ενεργοποιείτε την ανάκτηση πληροφοριών για συσκευές. Για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα μεταβείτε στην επιλογή "Συσκευές και εκτυπωτές" στον Πίνακα Ελέγχου, κάνοντας δεξιό κλικ στο εικονίδιο του υπολογιστή και, στη συνέχεια, επιλέγοντας Ρυθμίσεις εγκατάστασης συσκευής. Επιλέξτε Όχι, θέλω να επιλέξω τι θα γίνει και, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση γενικών εικονιδίων συσκευών από βελτιωμένα εικονίδια.
Υπηρεσία αναφοράς σφαλμάτων της Microsoft
Τι κάνει αυτή η δυνατότητα
Η Υπηρεσία αναφοράς σφαλμάτων της Microsoft βοηθάει τη Microsoft και τους συνεργάτες της Microsoft να διαγνώσουν προβλήματα στο λογισμικό που χρησιμοποιείτε και να παρέχουν λύσεις. Δεν υπάρχουν λύσεις για όλα τα προβλήματα, αλλά όταν οι λύσεις είναι διαθέσιμες, προσφέρονται ως βήματα για την επίλυση ενός προβλήματος που έχετε αναφέρει ή ως ενημερώσεις για εγκατάσταση. Για να αποτραπούν τα προβλήματα και να καταστεί πιο αξιόπιστο το λογισμικό, ορισμένες λύσεις περιλαμβάνονται επίσης σε service pack και σε μελλοντικές εκδόσεις του λογισμικού.
Η Υπηρεσία αναφοράς σφαλμάτων της Microsoft παρέχει επίσης τη λειτουργία επιδιόρθωσης ρύθμισης, μια υπηρεσία αναφοράς σφαλμάτων που μπορεί να εκτελεστεί κατά τη ρύθμιση των Windows, σε περίπτωση προβλήματος.
Πληροφορίες που συλλέγονται, υπόκεινται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται
Πολλά προγράμματα λογισμικού της Microsoft, συμπεριλαμβανομένων των Windows 7, έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με την υπηρεσία αναφοράς. Εάν προκύψει ένα πρόβλημα σε ένα από τα προγράμματα λογισμικού, ενδεχομένως να ερωτηθείτε εάν θέλετε να το αναφέρετε. Εάν χρησιμοποιείτε εικονικές μηχανές χρησιμοποιώντας ένα λειτουργικό σύστημα των Windows, οι αναφορές που δημιουργούνται από το λειτουργικό σύστημα των Windows για την Υπηρεσία αναφοράς σφαλμάτων της Microsoft ενδεχομένως να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις εικονικές μηχανές. 
Η υπηρεσία αναφοράς συλλέγει πληροφορίες που είναι χρήσιμες για τη διάγνωση και την επίλυση του προβλήματος που προέκυψε, όπως:
*	Πού συνέβη το πρόβλημα στο λογισμικό ή το υλικό.
*	Τον τύπο ή τη σοβαρότητα του προβλήματος.
*	Αρχεία που βοηθούν στην περιγραφή του προβλήματος.
*	Βασικές πληροφορίες λογισμικού και υλικού.
*	Πιθανά προβλήματα απόδοσης και συμβατότητας του λογισμικού. 
Αυτές οι αναφορές ενδέχεται να περιλαμβάνουν κατά λάθος προσωπικές πληροφορίες. Για παράδειγμα, μια αναφορά που περιέχει ένα στιγμιότυπο μνήμης υπολογιστή μπορεί να περιλαμβάνει το όνομά σας, τμήμα ενός εγγράφου στο οποίο εργάζεστε ή δεδομένα που έχετε υποβάλει πρόσφατα σε μια τοποθεσία Web. 
Εάν μια αναφορά πιθανώς να περιέχει αυτόν τον τύπο πληροφοριών, τα Windows θα σας ρωτήσουν εάν θέλετε να στείλετε αυτές τις πληροφορίες, ακόμη και εάν έχετε ενεργοποιήσει την αυτόματη αναφορά μέσω της επιλογής "Προτεινόμενες ρυθμίσεις" κατά τη ρύθμιση ή στον Πίνακα Ελέγχου. Με αυτό τον τρόπο έχετε τη δυνατότητα να αναθεωρήσετε την αναφορά πριν να αποσταλεί στη Microsoft. Οι αναφορές που περιλαμβάνουν αρχεία και δεδομένα ενδεχομένως να αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας έως ότου έχετε την ευκαιρία να τα αναθεωρήσετε και να τα στείλετε ή αφού σταλούν.
Εάν μια αναφορά σφάλματος περιέχει προσωπικές πληροφορίες, η Microsoft δεν χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές για τον προσδιορισμό της ταυτότητάς σας ή για να έρθει σε επαφή μαζί σας. Επιπλέον, εάν ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αυτόματης αναφοράς μέσω της επιλογής "Προτεινόμενες ρυθμίσεις" κατά τη ρύθμιση του υπολογιστή ή στον Πίνακα Ελέγχου, η υπηρεσία αναφοράς θα στείλει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη θέση στην οποία συμβαίνουν τα προβλήματα, αλλά αυτές οι αναφορές δεν θα περιλαμβάνουν τις λεπτομέρειες που περιγράφονται παραπάνω.
Αφού στείλετε μια αναφορά, η υπηρεσία αναφοράς ενδεχομένως να σας ζητήσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σφάλμα που αντιμετωπίζετε. Εάν επιλέξετε να παρέχετε τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας σε αυτές τις πληροφορίες, η αναφορά σφάλματος θα περιλαμβάνει αναγνωρίσιμα προσωπικά στοιχεία. Η Microsoft ενδεχομένως να επικοινωνήσει μαζί σας για να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες για την επίλυση του προβλήματος που αναφέρατε.
Η υπηρεσία αναφοράς σφαλμάτων της Microsoft δημιουργεί ένα μοναδικό καθολικό αναγνωριστικό (GUID) το οποίο αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας και αποστέλλεται με αναφορές σφάλματος για να προσδιοριστεί με μοναδικό τρόπο ο υπολογιστής σας. Το GUID είναι ένας αριθμός που δημιουργείται τυχαία, δεν περιέχει προσωπικές πληροφορίες και δεν χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της ταυτότητάς σας. Χρησιμοποιούμε το GUID για να εκτιμήσουμε τη συχνότητα των σχολίων που λαμβάνουμε και τον τρόπο καθορισμού της προτεραιότητάς τους. Για παράδειγμα, το GUID επιτρέπει στη Microsoft να διακρίνει μεταξύ ενός πελάτη που αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα εκατό φορές και εκατό πελατών που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα μία φορά.
Χρήση των πληροφοριών
Η Microsoft χρησιμοποιεί πληροφορίες που αφορούν σφάλματα και προβλήματα για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft καθώς και του λογισμικού και υλικού τρίτων κατασκευαστών που έχουν σχεδιαστεί για χρήση με αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Οι εργαζόμενοι, οι εργολάβοι, οι πωλητές και οι συνεργάτες της Microsoft ενδεχομένως να έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες που συλλέγονται από τις υπηρεσίες αναφοράς. Ωστόσο, θα χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες μόνο για να επιδιορθώσουν ή να βελτιώσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Microsoft καθώς και το λογισμικό και υλικό τρίτων κατασκευαστών που έχουν σχεδιαστεί για χρήση με αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Microsoft.
Η Microsoft μπορεί να κοινοποιεί συγκεντρωτικές πληροφορίες που αφορούν σφάλματα και προβλήματα. Η Microsoft χρησιμοποιεί συγκεντρωτικές πληροφορίες για στατιστική ανάλυση. Οι συγκεντρωτικές πληροφορίες δεν περιέχουν συγκεκριμένες πληροφορίες για μεμονωμένες αναφορές, ούτε περιλαμβάνουν προσωπικές ή απόρρητες πληροφορίες που ενδεχομένως να έχουν συλλεχθεί από μια αναφορά.
Επιλογή και έλεγχος
Εάν επιλέξετε τις προτεινόμενες ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια της ρύθμισης των Windows 7, οι βασικές πληροφορίες που αφορούν τα σφάλματα θα αποστέλλονται αυτόματα στη Microsoft. Εάν απαιτείται μια πιο αναλυτική αναφορά σφαλμάτων, θα σας ζητηθεί να την αναθεωρήσετε, πριν σταλεί. Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση οποιαδήποτε στιγμή, μεταβαίνοντας στο Κέντρο ενεργειών στον Πίνακα Ελέγχου.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων της υπηρεσίας αναφοράς σφαλμάτων της Microsoft, στη διεύθυνση:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=50163
Φίλτρο SmartScreen
Τι κάνει αυτή η δυνατότητα
Το φίλτρο SmartScreen είναι μια δυνατότητα που περιλαμβάνεται στον Internet Explorer και η οποία έχει σχεδιαστεί για να σας προειδοποιεί σχετικά με μη ασφαλείς τοποθεσίες Web που μιμούνται αξιόπιστες τοποθεσίες Web (ηλεκτρονικό "ψάρεμα") ή περιέχουν απειλές για τον υπολογιστή σας. Εάν επιλέξετε το φίλτρο SmartScreen, το φίλτρο αυτό πρώτα ελέγχει τη διεύθυνση της τοποθεσίας Web που επισκέπτεστε σε μια λίστα με διευθύνσεις τοποθεσιών Web υψηλής κυκλοφορίας που είναι αποθηκευμένες στον υπολογιστή σας και τις οποίες η Microsoft θεωρεί αξιόπιστες. Οι διευθύνσεις που δεν περιλαμβάνονται στην τοπική λίστα και οι διευθύνσεις των αρχείων που λαμβάνετε, αποστέλλονται στη Microsoft και ελέγχονται από μια λίστα που ενημερώνεται συχνά και περιλαμβάνει τοποθεσίες Web και στοιχεία λήψης που έχουν αναφερθεί στη Microsoft ως μη ασφαλή ή ύποπτα. Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε να χρησιμοποιείτε το φίλτρο SmartScreen με μη αυτόματο τρόπο για να επαληθεύσετε μεμονωμένες τοποθεσίες με τη Microsoft.
Πληροφορίες που συλλέγονται, υπόκεινται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται
Όταν χρησιμοποιείτε το φίλτρο SmartScreen για να ελέγξετε τοποθεσίες Web είτε με αυτόματο είτε με μη αυτόματο τρόπο, η διεύθυνση της τοποθεσίας Web που επισκέπτεστε θα σταλεί στη Microsoft, μαζί με τις τυπικές πληροφορίες υπολογιστή και τον αριθμό έκδοσης του φίλτρου SmartScreen. Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, οι πληροφορίες που αποστέλλονται στη Microsoft είναι κρυπτογραφημένες.
Ενδεχομένως να περιλαμβάνονται πληροφορίες που σχετίζονται με τη διεύθυνση, όπως όροι ή δεδομένα αναζήτησης που έχετε εισαγάγει σε φόρμες. Για παράδειγμα, εάν επισκεφτήκατε την τοποθεσία Web Αναζήτησης της Microsoft στη διεύθυνση http://search.microsoft.com και πληκτρολογήσατε τον όρο αναζήτησης "Seattle", θα αποσταλεί μια πλήρης διεύθυνση, για παράδειγμα, http://search.microsoft.com/results.aspx?q=Seattle&qsc0=0&SearchBtn0=Search&FORM=QBMH1&l=1. Οι συμβολοσειρές διευθύνσεων ενδεχομένως να περιέχουν κατά λάθος προσωπικές πληροφορίες, αλλά αυτές οι πληροφορίες, όπως και οι άλλες πληροφορίες που αποστέλλονται, δεν χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση, την επικοινωνία ή την αποστολή διαφημιστικού υλικού προς εσάς. Επιπλέον, η Microsoft φιλτράρει τις συμβολοσειρές διευθύνσεων σε μια προσπάθεια να καταργήσει τις προσωπικές πληροφορίες όπου είναι δυνατό.
Κατά καιρούς, αποστέλλονται στη Microsoft πληροφορίες που αφορούν τη χρήση του φίλτρου SmartScreen, όπως ο χρόνος και ο συνολικός αριθμός των επισκέψεών σας σε τοποθεσίες Web από τη στιγμή αποστολής μιας διεύθυνσης στη Microsoft για ανάλυση. Ορισμένες πληροφορίες που αφορούν αρχεία που λαμβάνετε από το Web, όπως το όνομα και η διαδρομή του αρχείου, ενδεχομένως να αποστέλλονται στη Microsoft. Ορισμένες διευθύνσεις τοποθεσιών Web που αποστέλλονται στη Microsoft ενδεχομένως να αποθηκεύονται μαζί με πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης του προγράμματος περιήγησης Web, της έκδοσης του λειτουργικού συστήματος, της έκδοσης του φίλτρου SmartScreen, της γλώσσας του προγράμματος περιήγησης και των πληροφοριών που αφορούν την ενεργοποίηση της προβολής συμβατότητας του Internet Explorer για την τοποθεσία Web. Επίσης αποστέλλεται και ένα μοναδικό αναγνωριστικό που δημιουργείται από τον Internet Explorer. Το μοναδικό αναγνωριστικό είναι ένας αριθμός που δημιουργείται τυχαία, δεν περιέχει προσωπικές πληροφορίες και δεν χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της ταυτότητάς σας. Αυτές οι πληροφορίες, σε συνδυασμό με τις πληροφορίες που περιγράφονται παραπάνω, χρησιμοποιούνται μόνο για την ανάλυση της απόδοσης και τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φίλτρο SmartScreen για την αναφορά τοποθεσιών Web στη Microsoft ως μη ασφαλών. Όταν αναφέρετε μια τοποθεσία Web ως μη ασφαλή, ορισμένες πληροφορίες θα αποσταλούν στη Microsoft συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης της τοποθεσίας που αναφέρετε και των πληροφοριών χρήσης που περιγράφονται παραπάνω.
Χρήση των πληροφοριών
Οι πληροφορίες που περιγράφονται παραπάνω θα χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση της απόδοσης και τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Η Microsoft δεν θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που συλλέγονται για τον προσδιορισμό της ταυτότητας, την επικοινωνία ή τη διαφημιστική σας στόχευση.
Επιλογή και έλεγχος
Εάν επιλέξετε τις προτεινόμενες ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια της ρύθμισης των Windows 7, ενεργοποιείτε τον αυτόματο έλεγχο τοποθεσιών Web με το φίλτρο SmartScreen. Επίσης, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φίλτρο SmartScreen στον Internet Explorer ανοίγοντας τον Internet Explorer, κάνοντας κλικ στο κουμπί Ασφάλεια, επιλέγοντας Φίλτρο SmartScreen και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση φίλτρου SmartScreen ή Απενεργοποίηση φίλτρου SmartScreen. 
Υπηρεσίες ενημέρωσης
Τι κάνει αυτή η δυνατότητα
Η δυνατότητα των υπηρεσιών ενημέρωσης για Windows περιλαμβάνει το Windows Update και το Microsoft Update:
*	Το Windows Update είναι μια υπηρεσία που σας παρέχει ενημερώσεις λογισμικού για το λογισμικό των Windows και άλλο λογισμικό υποστήριξης, όπως προγράμματα οδήγησης που παρέχονται από κατασκευαστές συσκευών.
*	Το Microsoft Update είναι μια υπηρεσία που σας παρέχει ενημερώσεις λογισμικού για το λογισμικό των Windows και άλλο λογισμικό της Microsoft, όπως το Microsoft Office.
Οι υπηρεσίες ενημέρωσης (Update Services) ενδεχομένως να σας εμφανίζουν αναλυτικές ειδοποιήσεις σχετικά με το νέο λογισμικό της Microsoft και συγκεκριμένες ενημερώσεις που μπορείτε να εγκαταστήσετε με μη αυτόματο τρόπο. Ορισμένες ενημερώσεις που είναι διαθέσιμες μέσω αυτών των υπηρεσιών ενημέρωσης μπορούν να ληφθούν μόνο από χρήστες που έχουν επικυρώσει ότι εκτελούν ένα γνήσιο αντίγραφο των Windows 7. Η επικύρωση γνήσιου λογισμικού της Microsoft καλύπτεται από ξεχωριστή δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων που μπορείτε να διαβάσετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=83561
Πληροφορίες που συλλέγονται, υπόκεινται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται
Οι υπηρεσίες ενημέρωσης συλλέγουν πληροφορίες από τον υπολογιστή σας που μας επιτρέπουν να λειτουργούμε και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες, όπως:
*	Το λογισμικό της Microsoft και άλλο λογισμικό υποστήριξης (για παράδειγμα, προγράμματα οδήγησης που παρέχονται από κατασκευαστές συσκευών) που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις στις υπηρεσίες ενημέρωσης. Αυτό μας βοηθάει να προσδιορίσουμε ποιες ενημερώσεις είναι κατάλληλες για εσάς.
*	Τις ρυθμίσεις του Windows Update ή/και του Microsoft Update, όπως εάν θέλετε να γίνεται αυτόματα λήψη ή εγκατάσταση των ενημερώσεων.
*	Οι επιτυχίες, οι αποτυχίες και τα σφάλματα που βιώνετε κατά την πρόσβαση και τη χρήση των υπηρεσιών ενημέρωσης.
*	Τους αριθμούς αναγνωριστικού τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας των συσκευών υλικού—έναν κωδικό που αντιστοιχίζεται από τον κατασκευαστή της συσκευής που αναγνωρίζει τη συσκευή (για παράδειγμα, έναν συγκεκριμένο τύπο πληκτρολογίου).
*	Μοναδικό καθολικό αναγνωριστικό (GUID)—έναν αριθμό που δημιουργείται τυχαία και ο οποίος δεν περιέχει προσωπικές πληροφορίες. Τα GUID χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό μεμονωμένων μηχανημάτων χωρίς να ταυτοποιείται ο χρήστης.
*	Το όνομα BIOS, τον αριθμό και την ημερομηνία αναθεώρησης—τις πληροφορίες για το σύνολο των βασικών ρουτινών λογισμικού που ελέγχουν το υλικό σας, που εκκινούν το λειτουργικό σύστημα στον υπολογιστή σας και μεταφέρουν δεδομένα μεταξύ συσκευών υλικού που συνδέονται στον υπολογιστή σας.
*	Το αναγνωριστικό προϊόντος—το μοναδικό αναγνωριστικό άδειας χρήσης προϊόντος που περιλαμβάνεται με κάθε προϊόν της Microsoft.
*	Τον αριθμό-κλειδί προϊόντος—τη συμβολοσειρά αριθμών και χαρακτήρων που συνδυάζεται με κάθε προϊόν της Microsoft και που συνήθως εισάγετε κατά τη ρύθμιση για την επιτυχή εγκατάσταση ενός προϊόντος.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις υπηρεσίες ενημερώσεων μεταβαίνοντας στο Windows Update στον Πίνακα Ελέγχου και ελέγχοντας για ενημερώσεις ή αλλάζοντας τις ρυθμίσεις σας ώστε να επιτρέπεται στα Windows να εγκαθιστούν αυτόματα ενημερώσεις κάθε φορά που είναι διαθέσιμες (προτεινόμενες). Μέσα από τη δυνατότητα του Windows Update, μπορείτε να επιλέξετε εάν θα ενεργοποιήσετε το Microsoft Update.
Χρήση των πληροφοριών
Τα δεδομένα που αποστέλλονται στη Microsoft χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία και τη διατήρηση των υπηρεσιών ενημέρωσης. Επίσης, χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων που μας βοηθούν στην ανάλυση των τάσεων και στη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών ενημέρωσης.
Για τη δημιουργία συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων, οι υπηρεσίες ενημέρωσης χρησιμοποιούν το GUID που συλλέγεται από τις υπηρεσίες ενημέρωσης για την παρακολούθηση και καταγραφή του αριθμού των μεμονωμένων υπολογιστών που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ενημέρωσης και την επιτυχία ή αποτυχία λήψης και εγκατάστασης συγκεκριμένων ενημερώσεων. Οι υπηρεσίες ενημέρωσης καταγράφουν το GUID του υπολογιστή που επιχείρησε τη λήψη και την εγκατάσταση, το αναγνωριστικό του στοιχείου που ζητήθηκε, εάν οι ενημερώσεις ήταν διαθέσιμες και τυπικές πληροφορίες υπολογιστή.
Απαραίτητες ενημερώσεις
Εάν ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες ενημέρωσης, προκειμένου να λειτουργούν σωστά, ορισμένα στοιχεία λογισμικού στο σύστημά σας που συνθέτουν ή σχετίζονται άμεσα με τις υπηρεσίες ενημέρωσης θα πρέπει να ενημερώνονται τακτικά. Αυτές οι ενημερώσεις πρέπει να εκτελούνται προτού η υπηρεσία μπορέσει να ελέγξει, να λάβει ή να εγκαταστήσει άλλες ενημερώσεις. Αυτές οι απαραίτητες ενημερώσεις διορθώνουν σφάλματα, παρέχουν συνεχείς βελτιώσεις και διατηρούν τη συμβατότητα με τους διακομιστές της Microsoft που υποστηρίζουν την υπηρεσία. Εάν οι υπηρεσίες ενημέρωσης είναι απενεργοποιημένες, δεν θα λαμβάνετε αυτές τις ενημερώσεις.
Cookies/Διακριτικά
Ένα διακριτικό μοιάζει με ένα cookie. Αποθηκεύει πληροφορίες σε ένα μικρό αρχείο που τοποθετείται στον σκληρό σας δίσκο από το διακομιστή των υπηρεσιών ενημέρωσης και χρησιμοποιείται όταν ο υπολογιστής σας συνδέεται με το διακομιστή των υπηρεσιών ενημέρωσης για την πραγματοποίηση μιας έγκυρης σύνδεσης. Αποθηκεύεται μόνο στον υπολογιστή σας, όχι στο διακομιστή. Αυτό το cookie/διακριτικό περιέχει πληροφορίες (όπως την ώρα της τελευταίας σάρωσης) προκειμένου να βρείτε τις πιο πρόσφατες διαθέσιμες ενημερώσεις. Περιέχει πληροφορίες για τη διαχείριση του περιεχομένου που θα πρέπει να λαμβάνεται στον υπολογιστή σας, τη χρονική στιγμή που θα πρέπει να συμβαίνει αυτό καθώς και ένα GUID για την αναγνώριση του υπολογιστή σας στο διακομιστή.
Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα περιεχόμενα του cookie/διακριτικού κρυπτογραφούνται από το διακομιστή (με εξαίρεση την ώρα λήξης του cookie/διακριτικού). Αυτό το cookie/διακριτικό δεν είναι cookie προγράμματος περιήγησης, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο έλεγχός του με τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης. Το cookie/διακριτικό δεν είναι δυνατό να καταργηθεί, ωστόσο, εάν δεν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες ενημέρωσης, το cookie/διακριτικό δεν θα χρησιμοποιείται.
Πληροφορίες για τις έρευνες
Κατά καιρούς, ενδεχομένως να προσκληθείτε να συμμετάσχετε σε μια έρευνα σχετικά με τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών Windows Update και Microsoft Update. Κάθε έρευνα περιλαμβάνει μια δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων που αναφέρει αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο η Microsoft θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που υποβάλλονται με τη συγκεκριμένη έρευνα.
Επιλογή και έλεγχος
Οι υπηρεσίες ενημέρωσης ενεργοποιούνται, εάν επιλέξετε μία από τις παρακάτω ρυθμίσεις: (α) αυτόματη εγκατάσταση ενημερώσεων, (β) να γίνεται λήψη ενημερώσεων αλλά να έχω τη δυνατότητα να επιλέγω εάν θα γίνεται εγκατάστασή τους, ή (γ) να γίνεται έλεγχος για ενημερώσεις αλλά να έχω τη δυνατότητα να επιλέγω εάν θα γίνεται λήψη και εγκατάστασή τους. Η υπηρεσία Windows Update ενεργοποιείται και ορίζεται σε "Αυτόματη εγκατάσταση ενημερώσεων" όταν επιλέγετε την προτεινόμενη επιλογή κατά τη ρύθμιση των Windows.
Εάν ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες ενημέρωσης, ανεξάρτητα από τη ρύθμιση που έχετε επιλέξει, οι απαιτούμενες ενημερώσεις σε ορισμένα στοιχεία της υπηρεσίας θα ληφθούν και θα εγκατασταθούν αυτόματα χωρίς περαιτέρω ειδοποίησή σας. Εάν προτιμάτε να μην λαμβάνετε απαιτούμενες ενημερώσεις, απενεργοποιήστε τις υπηρεσίες ενημέρωσης.
Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε εάν θα πραγματοποιείται αυτόματος έλεγχος ή εγκατάσταση σημαντικών και προτεινόμενων ενημερώσεων για τον υπολογιστή σας ή μόνο σημαντικών ενημερώσεων. Οι προαιρετικές ή προεπιλεγμένες ενημερώσεις δεν εγκαθίστανται ποτέ αυτόματα. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των υπηρεσιών ενημέρωσης μετά τη ρύθμιση των Windows, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, επιλέξτε Όλα τα προγράμματα, κάντε κλικ στην επιλογή Windows Update και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αλλαγή ρυθμίσεων. Για να απενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες ενημέρωσης (συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων ενημερώσεων), επιλέξτε Να μην γίνεται ποτέ έλεγχος για ενημερώσεις.
Πρόγραμμα βελτίωσης εμπειρίας πελατών των Windows (CEIP)
Τι κάνει αυτή η δυνατότητα
Εάν επιλέξετε να συμμετέχετε στο πρόγραμμα CEIP των Windows, η Microsoft συλλέγει βασικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τα προγράμματά σας, τον υπολογιστή σας, τις συνδεδεμένες συσκευές και τα Windows 7. Επίσης, συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία και απόδοση κάθε στοιχείου. Όταν συμμετέχετε στο πρόγραμμα CEIP, θα λαμβάνει περιοδικά ένα αρχείο για να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζετε με τα Windows. Οι αναφορές του προγράμματος CEIP αποστέλλονται στη Microsoft, όπου αξιοποιούνται για τη βελτίωση των δυνατοτήτων που χρησιμοποιούν συχνότερα οι πελάτες μας και για την εξεύρεση λύσεων για συνήθη προβλήματα. Η Microsoft δεν χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγονται για τον προσδιορισμό της ταυτότητάς σας ή για να έρθει σε επαφή μαζί σας.
Πληροφορίες που συλλέγονται, υπόκεινται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται
Οι αναφορές του προγράμματος CEIP συνήθως περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα εξής:
*	Ρύθμιση παραμέτρων, για παράδειγμα, το πλήθος των επεξεργαστών που περιέχει ο υπολογιστής σας, τον αριθμό των συνδέσεων δικτύου που χρησιμοποιούνται, την ανάλυση οθόνης για συσκευές προβολής και την έκδοση των Windows που εκτελείται. Οι αναφορές ενδέχεται επίσης να περιλαμβάνουν πληροφορίες ρύθμισης παραμέτρων, όπως την ισχύ του σήματος μεταξύ του υπολογιστή σας και μιας ασύρματης συσκευής ή μιας συσκευής με δυνατότητα Bluetooth καθώς και εάν ορισμένες δυνατότητες όπως οι συνδέσεις USB υψηλής ταχύτητας είναι ενεργοποιημένες.
*	Απόδοση και αξιοπιστία, δηλαδή, πόσο γρήγορα αποκρίνεται ένα πρόγραμμα όταν κάνετε κλικ σε ένα κουμπί, πόσα προβλήματα αντιμετωπίζετε με ένα πρόγραμμα ή μια συσκευή και πόσο γρήγορα αποστέλλονται ή λαμβάνονται πληροφορίες μέσω μιας σύνδεσης δικτύου.
*	Χρήση προγράμματος, δηλαδή τις δυνατότητες που χρησιμοποιείτε πιο συχνά, τη συχνότητα με την οποία ανοίγετε προγράμματα τη συχνότητα με την οποία χρησιμοποιείτε τη Βοήθεια και Υποστήριξη των Windows και το πλήθος των φακέλων που δημιουργείτε συνήθως στον υπολογιστή σας.
Οι αναφορές του προγράμματος CEIP περιέχουν επίσης πληροφορίες σχετικά με συμβάντα (δεδομένα καταγραφής συμβάντων) στον υπολογιστή σας έως και επτά ημερών πριν τη στιγμή που αποφασίσατε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα CEIP. Δεδομένου ότι οι περισσότεροι χρήστες αποφασίζουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα CEIP μετά από αρκετές ημέρες από τη ρύθμιση των Windows, η Microsoft χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για την ανάλυση και βελτίωση της εμπειρίας ρύθμισης των Windows 7.
Αυτές οι πληροφορίες αποστέλλονται στη Microsoft όταν συνδέεστε στο Internet. Οι αναφορές του προγράμματος CEIP δεν περιέχουν σκόπιμα πληροφορίες επικοινωνίας, όπως το όνομα, τη διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεφώνου σας, ωστόσο, ορισμένες αναφορές ενδεχομένως να περιέχουν κατά λάθος προσωπικά αναγνωριστικά, όπως έναν σειριακό αριθμό για μια συσκευή που συνδέεται στον υπολογιστή σας. Η Microsoft φιλτράρει τις πληροφορίες που περιέχονται σε αναφορές CEIP για να προσπαθήσει να καταργήσει τυχόν μεμονωμένα αναγνωριστικά που μπορεί να περιέχουν. Στο βαθμό που λαμβάνονται ατομικά αναγνωριστικά, η Microsoft δεν τα χρησιμοποιεί για τον προσδιορισμό της ταυτότητάς σας ή για να έρθει σε επαφή μαζί σας.
Το πρόγραμμα CEIP δημιουργεί ένα μοναδικό καθολικό αναγνωριστικό (GUID) το οποίο αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας και αποστέλλεται με αναφορές CEIP για να προσδιοριστεί με μοναδικό τρόπο ο υπολογιστής σας. Το GUID είναι ένας αριθμός που δημιουργείται τυχαία, δεν περιέχει προσωπικές πληροφορίες και δεν χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της ταυτότητάς σας.
Το πρόγραμμα CEIP θα λάβει περιοδικά ένα αρχείο για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζετε με τα Windows. Αυτό το αρχείο επιτρέπει στα Windows να συλλέγουν πρόσθετες πληροφορίες για να βοηθήσουν στη δημιουργία λύσεων για κοινά προβλήματα.
Χρήση των πληροφοριών
Η Microsoft χρησιμοποιεί πληροφορίες του προγράμματος CEIP για να βελτιώσει το λογισμικό μας. Επίσης, είναι δυνατό να μοιραστούμε πληροφορίες του προγράμματος CEIP με συνεργάτες της Microsoft, ώστε να μπορέσουν να βελτιώσουν το λογισμικό τους, ωστόσο, οι πληροφορίες αυτές δεν χρησιμοποιούνται για να προσδιοριστεί η ταυτότητά σας. Χρησιμοποιούμε το GUID για να εκτιμήσουμε τη συχνότητα των σχολίων που λαμβάνουμε και τον τρόπο καθορισμού της προτεραιότητάς τους. Για παράδειγμα, το GUID επιτρέπει στη Microsoft να διακρίνει μεταξύ ενός πελάτη που αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα εκατό φορές και εκατό πελατών που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα μία φορά. Η Microsoft δεν χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγονται από το πρόγραμμα CEIP για τον προσδιορισμό της ταυτότητάς σας ή για να έρθει σε επαφή μαζί σας.
Επιλογή και έλεγχος
Εάν επιλέξετε τις προτεινόμενες ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια της ρύθμισης των Windows 7, ενεργοποιείτε το πρόγραμμα CEIP των Windows. Εάν επιλέξετε να συμμετάσχετε, το CEIP θα συλλέξει τις πληροφορίες που περιγράφονται παραπάνω για όλους τους χρήστες στον υπολογιστή σας. Οι διαχειριστές μπορούν να ενεργοποιήσουν ή να απενεργοποιήσουν το CEIP μεταβαίνοντας στο Κέντρο ενεργειών στον Πίνακα Ελέγχου, επιλέγοντας Αλλαγή ρυθμίσεων Κέντρου ενεργειών και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις Προγράμματος βελτίωσης εμπειρίας πελατών.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε σε αυτές τις συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με το Πρόγραμμα βελτίωσης εμπειρίας πελατών ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=52095
Windows Defender
Τι κάνει αυτή η δυνατότητα
Ο Windows Defender αναζητά λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας και άλλο πιθανώς ανεπιθύμητο λογισμικό στον υπολογιστή σας. Αυτή η δυνατότητα προσφέρει δύο τρόπους για την αποφυγή μόλυνσης του υπολογιστή σας από λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας και άλλο πιθανώς ανεπιθύμητο λογισμικό:
*	Προστασία σε πραγματικό χρόνο. Ο Windows Defender σάς ειδοποιεί όταν ένα λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας ή ένα πιθανώς ανεπιθύμητο λογισμικό προσπαθήσει να εγκατασταθεί ή να εκτελεστεί στον υπολογιστή σας. Επίσης σάς προειδοποιεί όταν κάποια προγράμματα επιχειρήσουν να αλλάξουν σημαντικές ρυθμίσεις των Windows.
*	Επιλογές σάρωσης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Windows Defender για να εκτελέσετε σάρωση για λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας και άλλο πιθανώς ανεπιθύμητο λογισμικό που μπορεί να έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας, για να προγραμματίσετε τις τακτικές σαρώσεις και για να καταργήσετε αυτόματα το κακόβουλο λογισμικό που ανιχνεύεται κατά τη σάρωση.
Εάν επιλέξετε τις προτεινόμενες ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια της ρύθμισης των Windows 7, ενεργοποιείτε την προστασία του Windows Defender σε πραγματικό χρόνο και την αυτόματη σάρωση. Ο Windows Defender θα πραγματοποιήσει αυτόματη λήψη και εγκατάσταση ενημερωμένων ορισμών πριν τη σάρωση και, στη συνέχεια, θα καταργήσει το λογισμικό που προκαλεί κίνδυνο σοβαρού ή υψηλού επιπέδου κατά τη σάρωση. Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση οποιαδήποτε στιγμή χρησιμοποιώντας τις επιλογές που παρέχονται από τον Windows Defender.
Windows Defender—Δυνατότητα Microsoft SpyNet
Τι κάνει αυτή η δυνατότητα
Η κοινότητα για την προστασία από λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας του Microsoft SpyNet είναι μια εθελοντική, παγκόσμια κοινότητα χρηστών του Windows Defender. Μέσω του Microsoft SpyNet, οι χρήστες μπορούν να αναφέρουν λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας και άλλες μορφές πιθανώς ανεπιθύμητου λογισμικού στη Microsoft. Όταν ρυθμίζετε τα Windows 7, μπορείτε να επιλέξετε να συμμετάσχετε στο Microsoft SpyNet. Εάν επιλέξετε να συμμετάσχετε, αποστέλλονται στη Microsoft αναφορές σχετικά με λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας και το πιθανώς ανεπιθύμητο λογισμικό. Ο τύπος των πληροφοριών που αποστέλλονται σε αναφορές εξαρτάται από το επίπεδο συμμετοχής σας στο Microsoft SpyNet.
Πληροφορίες που συλλέγονται, υπόκεινται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται
Οι αναφορές του Microsoft SpyNet περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω αρχεία ή προγράμματα, όπως ονόματα αρχείων, κρυπτογραφικούς κατακερματισμούς, πωλητές, μεγέθη και σημάνσεις ημερομηνίας. Επιπλέον, το Microsoft SpyNet μπορεί να συλλέξει πλήρεις διευθύνσεις URL για να δηλώσει την προέλευση του αρχείου, που ενδέχεται περιστασιακά να περιλαμβάνουν προσωπικές πληροφορίες όπως όρους αναζήτησης ή δεδομένα που καταχωρούνται σε φόρμες. Οι αναφορές ενδέχεται επίσης να περιλαμβάνουν τις ενέργειες που εφαρμόσατε όταν ο Windows Defender σάς ειδοποίησε ότι εντοπίστηκε λογισμικό. Οι αναφορές του Microsoft SpyNet περιλαμβάνουν αυτές τις πληροφορίες για να βοηθήσουν τη Microsoft να μετρήσει την αποτελεσματικότητα της ικανότητας του Windows Defender να εντοπίζει και να καταργεί λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας και πιθανώς ανεπιθύμητο λογισμικό.
Οι αναφορές αποστέλλονται αυτόματα στη Microsoft όταν:
*	Ο Windows Defender εντοπίζει λογισμικό ή αλλαγές στον υπολογιστή σας από λογισμικό που δεν έχει αναλυθεί ακόμη για τυχόν κινδύνους.
*	Εκτελείτε ενέργειες στο λογισμικό που έχει εντοπίσει ο Windows Defender.
*	Ο Windows Defender ολοκληρώνει μια προγραμματισμένη σάρωση και εφαρμόζει αυτόματα ενέργειες στο λογισμικό που εντοπίζει, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις σας.
Το SpyNet ενδέχεται να συλλέγει κατά λάθος προσωπικές πληροφορίες. Στο βαθμό που το SpyNet συλλέγει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες, η Microsoft δεν χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές για τον προσδιορισμό της ταυτότητάς σας ή για να έρθει σε επαφή μαζί σας.
Μπορείτε να συμμετάσχετε στο Microsoft SpyNet ως βασικό ή αναβαθμισμένο μέλος. Εάν επιλέξετε τις προτεινόμενες ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια της ρύθμισης των Windows 7, συμμετέχετε ως βασικό μέλος. Οι αναφορές βασικών μελών περιέχουν τις πληροφορίες που περιγράφονται παραπάνω. Οι αναφορές των αναβαθμισμένων μελών είναι πιο ολοκληρωμένες και ενδέχεται να περιέχουν περιστασιακά προσωπικές πληροφορίες, για παράδειγμα, από διαδρομές αρχείων και ενδείξεις σφαλμάτων μνήμης. Αυτές οι αναφορές, σε συνδυασμό με τις αναφορές από άλλους χρήστες του Windows Defender που συμμετέχουν στο Microsoft SpyNet, βοηθούν τους ερευνητές να εντοπίσουν νέες απειλές πιο γρήγορα. Στη συνέχεια, δημιουργούνται ορισμοί προγραμμάτων λογισμικού κακόβουλης λειτουργίας για προγράμματα που ανταποκρίνονται στα κριτήρια ανάλυσης και οι ενημερωμένοι ορισμοί καθίστανται διαθέσιμοι σε όλους τους χρήστες μέσω του Windows Update.
Εάν συμμετέχετε στο Microsoft SpyNet ως βασικό ή αναβαθμισμένο μέλος, η Microsoft ενδεχομένως να ζητήσει μια αναφορά υποβολής δείγματος. Αυτή η αναφορά περιέχει συγκεκριμένα αρχεία από τον υπολογιστή σας που η Microsoft υποψιάζεται ότι μπορεί να είναι πιθανώς ανεπιθύμητο λογισμικό. Η αναφορά χρησιμοποιείται για περαιτέρω ανάλυση. Θα ερωτάστε κάθε φορά, εάν θέλετε να στείλετε την αναφορά υποβολής δείγματος στη Microsoft.
Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, οι αναφορές που αποστέλλονται στη Microsoft είναι κρυπτογραφημένες.
Χρήση των πληροφοριών
Οι αναφορές του Microsoft SpyNet χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση του λογισμικού και των υπηρεσιών της Microsoft. Οι αναφορές μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για στατιστικούς λόγους ή για σκοπούς δοκιμής ή ανάλυσης και για τη δημιουργία ορισμών. Μόνο οι εργαζόμενοι, οι ανάδοχοι, οι συνεργάτες και οι πωλητές της Microsoft που χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν τις αναφορές για επαγγελματικούς λόγους, έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε αυτές.
Επιλογή και έλεγχος
Εάν επιλέξετε τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, θα συμμετάσχετε στο Microsoft SpyNet ως βασικό μέλος. Μπορείτε να συμμετάσχετε ή να αποσυρθείτε από το Microsoft SpyNet ή να αλλάξετε το επίπεδο συμμετοχής σας οποιαδήποτε στιγμή. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αυτόματη σάρωση και να αλλάξετε τη συχνότητα και τον τύπο σαρώσεων. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε ποιες ενέργειες εφαρμόζονται αυτόματα σε λογισμικό που εντοπίζει ο Windows Defender κατά τη διάρκεια μιας προγραμματισμένης σάρωσης.
Μπορείτε να αλλάξετε τη συμμετοχή σας ή τις ρυθμίσεις στο Microsoft SpyNet χρησιμοποιώντας το μενού "Εργαλεία" στον Windows Defender.
Windows Defender—Δυνατότητα "Ιστορικό"
Τι κάνει αυτή η δυνατότητα
Αυτή η δυνατότητα παρέχει μια λίστα με όλα τα προγράμματα που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας τα οποία εντοπίζει ο Windows Defender καθώς και τις ενέργειες που ελήφθησαν όταν εντοπίστηκαν τα προγράμματα.
Επιπλέον, μπορείτε να προβάλετε μια λίστα με τα προγράμματα που δεν παρακολουθεί ο Windows Defender ενώ εκτελούνται στον υπολογιστή σας (Επιτρεπόμενα στοιχεία). Επίσης, μπορείτε να προβάλετε τα προγράμματα των οποίων την εκτέλεση εμποδίζει ο Windows Defender, έως ότου επιλέξετε να τα καταργήσετε ή να εκτελεστούν ξανά (Στοιχεία σε καραντίνα).
Πληροφορίες που συλλέγονται, υπόκεινται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται
Η λίστα προγραμμάτων λογισμικού που εντοπίζει ο Windows Defender, οι ενέργειες που κάνετε εσείς και άλλοι χρήστες και οι ενέργειες που κάνει ο Windows Defender αυτόματα αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας. Όλοι οι χρήστες μπορούν να προβάλουν το ιστορικό στον Windows Defender για να δουν το λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας και το πιθανώς ανεπιθύμητο λογισμικό που προσπάθησε να εγκατασταθεί ή να εκτελεστεί στον υπολογιστή, ή που ένας άλλος χρήστης επέτρεψε την εκτέλεσή του. Για παράδειγμα, εάν μάθετε για μια νέα απειλή λογισμικού κακόβουλης λειτουργίας, μπορείτε να ελέγξετε το ιστορικό για να δείτε, εάν ο Windows Defender έχει εμποδίσει τη μόλυνση του υπολογιστή σας από αυτό. Η δυνατότητα ιστορικού δεν αποστέλλει δεδομένα στη Microsoft.
Επιλογή και έλεγχος
Οι λίστες ιστορικού είναι δυνατό να διαγραφούν από ένα διαχειριστή.
Βοήθεια των Windows—Ηλεκτρονική βοήθεια και υποστήριξη των Windows
Τι κάνει αυτή η δυνατότητα
Η ηλεκτρονική βοήθεια και υποστήριξη των Windows, όταν ενεργοποιείται, σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε αναζήτηση για περιεχόμενο ηλεκτρονικής Βοήθειας όταν είστε συνδεδεμένοι στο Internet, παρέχοντάς σας το πιο ενημερωμένο διαθέσιμο περιεχόμενο.
Πληροφορίες που συλλέγονται, υπόκεινται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται
Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρονική βοήθεια και υποστήριξη των Windows, τα ερωτήματα αναζήτησης που υποβάλετε αποστέλλονται στη Microsoft, καθώς και οποιαδήποτε αξιολόγηση ή σχόλιο επιλέγετε να παρέχετε σχετικά με τα θέματα Βοήθειας που σας παρουσιάζονται. Η ηλεκτρονική βοήθεια και υποστήριξη των Windows δεν συλλέγει σκόπιμα πληροφορίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητάς σας. Εάν πληκτρολογήσετε αυτές τις πληροφορίες στα πλαίσια αναζήτησης ή σχολίων, οι πληροφορίες θα σταλούν, αλλά η Microsoft δεν θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες για να προσδιορίσει την ταυτότητά σας ή για να έρθει σε επαφή μαζί σας.
Χρήση των πληροφοριών
Η Microsoft χρησιμοποιεί τις πληροφορίες για να επιστρέφει θέματα Βοήθειας που να ανταποκρίνονται στα ερωτήματα αναζήτησης που υποβάλετε, για να επιστρέφει τα πιο σχετικά αποτελέσματα, για να αναπτύξει νέο περιεχόμενο και για να βελτιώσει το υπάρχον.
Επιλογή και έλεγχος
Εάν επιλέξετε τις προτεινόμενες ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια της ρύθμισης των Windows 7, ενεργοποιείτε την ηλεκτρονική βοήθεια και υποστήριξη των Windows. Εάν δεν επιλέξετε τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, έχετε την ευκαιρία να επιλέξετε την ηλεκτρονική βοήθεια και υποστήριξη των Windows την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη Βοήθεια και υποστήριξη των Windows. Για να αλλάξετε την επιλογή σας αργότερα, ανοίξτε την ενότητα Βοήθεια και υποστήριξη, επιλέγοντας Επιλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Βελτίωση των αποτελεσμάτων αναζήτησης χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική βοήθεια (προτείνεται), ή στο κάτω μέρος του παραθύρου "Βοήθεια και υποστήριξη των Windows", κάνοντας κλικ στην επιλογή Βοήθεια χωρίς σύνδεση και, στη συνέχεια, επιλέγοντας Λήψη ηλεκτρονικής βοήθειας.
Βοήθεια των Windows—Πρόγραμμα βελτίωσης της εμπειρίας από τη Βοήθεια
Τι κάνει αυτή η δυνατότητα
Το Πρόγραμμα βελτίωσης της εμπειρίας από τη Βοήθεια βοηθάει τη Microsoft να εντοπίσει τις τάσεις στον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες μας χρησιμοποιούν τη Βοήθεια, ώστε να μπορούμε να βελτιώσουμε τα αποτελέσματα αναζήτησης και τη συνάφεια του περιεχομένου μας. Μπορείτε να συμμετέχετε στο Πρόγραμμα βελτίωσης της εμπειρίας από τη Βοήθεια, μόνο εάν επιλέξετε επίσης να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρονική βοήθεια και υποστήριξη των Windows.
Πληροφορίες που συλλέγονται, υπόκεινται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται
Το Πρόγραμμα βελτίωσης της εμπειρίας από τη Βοήθεια στέλνει στη Microsoft πληροφορίες σχετικά με την έκδοση των Windows που εκτελεί ο υπολογιστής σας και σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα βοήθειας και υποστήριξης των Windows, συμπεριλαμβανομένων των ερωτημάτων που καταχωρείτε όταν πραγματοποιείτε αναζήτηση στη δυνατότητα Βοήθεια και υποστήριξη των Windows.
Το Πρόγραμμα βελτίωσης της εμπειρίας από τη Βοήθεια δημιουργεί ένα μοναδικό καθολικό αναγνωριστικό (GUID) το οποίο αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας και αποστέλλεται στη Microsoft μαζί με τις πληροφορίες που περιγράφονται παραπάνω για να προσδιοριστεί με μοναδικό τρόπο ο υπολογιστής σας. Το GUID είναι ένας αριθμός που δημιουργείται τυχαία, δεν περιέχει προσωπικές πληροφορίες και δεν χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της ταυτότητάς σας. Το GUID είναι ξεχωριστό από τα GUID που δημιουργούνται από την Υπηρεσία αναφοράς σφαλμάτων της Microsoft και από το Πρόγραμμα βελτίωσης της εμπειρίας πελατών των Windows. Χρησιμοποιούμε το GUID για να εκτιμήσουμε τη συχνότητα των θεμάτων που λαμβάνουμε και τον τρόπο καθορισμού της προτεραιότητάς τους. Για παράδειγμα, το GUID επιτρέπει τη Microsoft να διακρίνει μεταξύ ενός πελάτη που αντιμετωπίζει ένα θέμα εκατό φορές και εκατό πελατών που αντιμετωπίζουν το ίδιο θέμα μία φορά.
Χρήση των πληροφοριών
Τα δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό τάσεων και μοτίβων χρήσης ώστε η Microsoft να μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα του περιεχομένου που παρέχουμε και τη συνάφεια των αποτελεσμάτων των αναζητήσεών μας. Η Microsoft δεν χρησιμοποιεί τις πληροφορίες για τον προσδιορισμό της ταυτότητάς σας ή για να έρθει σε επαφή μαζί σας.
Επιλογή και έλεγχος
Εάν επιλέξετε τις προτεινόμενες ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια της ρύθμισης των Windows 7, εγγράφεστε στο Πρόγραμμα βελτίωσης της εμπειρίας από τη Βοήθεια. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις συμμετοχής ανοίγοντας τη λειτουργία Βοήθεια και Υποστήριξη, επιλέγοντας Επιλογές, κάνοντας κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, επιλέγοντας ή καταργώντας την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Εγγραφείτε στο Πρόγραμμα βελτίωσης της εμπειρίας από τη Βοήθεια. Σημειώστε ότι επιλέγοντας Λήψη ηλεκτρονικής βοήθειας από αυτό το μενού, δεν εγγράφεστε αυτόματα στο Πρόγραμμα βελτίωσης της εμπειρίας από τη Βοήθεια. Εάν δεν εγγραφείτε, θα σας δοθεί επίσης η ευκαιρία να συμμετάσχετε υποβάλλοντας σχόλια. 











